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Prerequisits

Es recomana que l'estudiant es matriculi del TFG un cop superats els crèdits corresponents a les quatre
assignatures de la seqüència formativa en la investigació etnogràfica en Antropologia:

- Pràctiques de camp en Antropologia Social i Cultural I.

- Epistemologia y mètodes d'investigació en Antropologia Social i Cultural.

- Tècniques d'investigació en Antropologia Social i Cultural.

- Pràctiques de Camp en Antropologia Social i Cultural II.

Objectius

El TFG és una assignatura de 6ECTS, obligatòria de 4t curs del Grau en Antropologia Social i Cultural.

El TFG es concep com a la culminació de la seqüència de les assignatures metodològiques i tècniques de
segon i tercer curs que, en el seu conjunt, constitueixen un model de la investigació etnogràfica en
Antropologia i es desenvolupa al llarg del primer semestre del 4t curs. La docència a primer semestre permet:
a) la continuïtat de la seqüència formativa en la investigació antropològica iniciada quatre semestres abans i
cursada consecutivament sense interrupcions i b) la possibilitat de repartir la càrrega docent dels alumnes de
4t curs del Grau que cursin l'assignatura de Pràctiques Externes el segon semestre, evitant la simultaneïtat
amb el TFG.

El tema del TGF ja està definit per l'experiència formativa prèvia de l'estudiant en la recerca etnogràfica
(assignatures de la seqüència). Per tant, el TGF ha d'incloure el disseny metodològic-tècnic seguit al llarg del
treball anterior, l'estat teòric del tema tractat, l'anàlisi dels resultats de la recerca i les conclusions finals que

inclouen la valoració general del treball realitzat i una reflexió personal sobre les relacions etnològiques i les
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inclouen la valoració general del treball realitzat i una reflexió personal sobre les relacions etnològiques i les
seves implicacions. Al començament del curs, l'estudiant i el tutor del TFG establiran l'esquema del treball.

Competències

Demostrar que es coneixen i es comprenen els debats epistemològics i metodològics en antropologia i
les principals tècniques de recerca.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Produir materials relacionats amb la diversitat cultural susceptibles de tenir un impacte crític en les
concepcions de sentit comú.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Valorar en termes teòrics, metodològics i ètics les recerques antropològiques encaminades a objectius
bàsics o orientades a la intervenció.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament les dades procedents de les recerques i els informes antropològics.
Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi daquesta per evitar les projeccions
etnocèntriques
Aplicar els codis ètics vigents al treball de camp etnogràfic.
Avaluar la metodologia i les tècniques utilitzades en els diferents passos de la seqüència
metodologicotècnica.
Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica
Construir un text oral amb correcció gramatical i lèxica
Contextualitzar la recerca feta en relació amb l'estat de la teoria antropològica corresponent.
Conèixer i avaluar els debats metodològics de l'antropologia social i cultural.
Diferenciar entre els conceptes teòrics de l'antropologia i els conceptes indígenes.
Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats
Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
Exposar en forma narrativa els resultats del treball, d'acord amb els cànons crítics de la disciplina i
tenint en compte els diferents públics a qui van dirigits.
Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics.
Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia
Reconèixer les implicacions ètiques de les relacions etnològiques entaulades durant les pràctiques de
treball de camp.
Resoldre problemes de manera autònoma.

Continguts

El Treball Fi de Grau (treball) consisteix en:
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Important: Es considera un treball presentat, i per tant avaluable, si l'estudiant ja ha lliurat l'esquema inicial o l'informe parcial.

Si no es fa cap lliurament es considerarà no presentat.

Important: El treball de fi de grau no té reavaluació.

L'avaluació consta de dues fases, que cal superar:

- Realització del TFG escrit

* Es recomana que el treball escrit tingui una extensió d'unes 6.000 a 9.000 paraules -20/30 pàgines d'unes 300 paraules per
pàgina- (incloses les notes a peu i la bibliografia), més els annexos, si calgués.

* El treball escrit s'ha de entregar durant la tercera setmana de Desembre.

* La nota del tutor al treball escrit correspon a un 70%

- Plantejament d'un breu marc teòric.

- Defensa oral del treball davant de dos professors, un dels quals serà el tutor del treball, i oberta
a la participació dels estudiants de 3r i 4t curs. Es recomana un ús justificat del power point
pel visionat de mapes, imatges, esquemes, etc.

- Recerca de bibliografia: selecció i anàlisi crítica de la literatura específica del tema escollit.

- L'elaboració i presentació d'un tema que permeti una avaluació global i sintètica de les
competències específiques i transversals associades al títol.

Metodologia

- Desenvolupament tutoritzat individualment dels processos de preparació de la informació obtinguda per a
l'anàlisi, del procés d'anàlisi i de redacció del TFG

- Sistematització de la informació, anàlisi de les dades etnogràfiques i redacció del TFG.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sesions col.lectives 5 0,2 4, 11, 18

Tipus: Supervisades

Tutories individuals. Sistematització de la informació, anàlisi de les dades
etnogràfiques i redacció del TFG

20 0,8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,
18, 19

Tipus: Autònomes

Cerca bibliogràfica; Desenvolupament tutoritzat individualment dels processos
de preparació de la informació per a l'anàlisi, del procés d'anàlisi i de redacció
del TFG

88 3,52 1, 8, 9, 16, 17, 19

Avaluació
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-  del TFGDefensa oral i publica

* Es recomana que la defensa oral tingui una extensió d'unes 10 minuts (10 imatges de Ppt).

* La defensa oral es realitzarà durant la tercera setmana del Gener.

* La nota de la Comissió a la defensa oral correspon a un 30%

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Presentació oral del TFG 30 2 0,08 6, 12, 13, 14, 16

Realització escrita del treball de fi de grau 70 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19

Bibliografia

Posibles repositorios de información bibliogràfica:

- BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS / etc.

- CBUC.

- JSTOR.

- GOOGLE SCHOLAR.

- SCOPUS.
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